
1 

 

 

 
  الرابعةاحللقة  -روزا لوكسمبورغ "نسر الثورة" مائة عام على استشهاد

 

 

 الدكتور صالح ياسر

 

 

 

 قضية الرتاكم يف إطار تارخيي
 "( تراكم رأس املال" بعض اشكاليات اجلزء الثاني من )

 
ياا  ر  لاات ل،ا... "التززراك " فااع لما ااه  الجزز ا ال  فاا   ر غرلركساام كمااه  اار ف،ااعت ر زاا،   ت       

كهن لات تل  بإشكهلية  لتع كم تقضهيه لحقيق فهئض  لقيمةر تلكنه لام يسات    ماركسأطعتحة لقرل بأن 

قضية التراك  ) ليه  لاله ت لمرزرم إفع لما ه  لمشه   الج ا الثاني أفه.  ذه  لمشكالت ألز هب لديدة حل
يتر صا   لسالهل حارل فشاكاة ....  تفنذ فهئاة لاهم" ه لركسم ر غ لت يهن أنه تفقد كعز(  في إطار تاريخي

رت ب،اد فاه كأ ألاهر طعح اه ألما   لمنفاعيع فا  فعنساه ...... لقيماة ر فاهئض  لتع كمر حرل إفكهنية لحقيق
حيا   ققتااهر   ل هرئ ب اذه  لقضايةرلتأف   لتيح لا هحثيع  تأن  ذه  لمشكاة ال....تإنكاتع  ت لمهنيه ت تزيه

"  هل   لحهرر يحفز  لحيهة  لفكعية لسيهز ر تلح  لأثيع  لنقد  قجتم
1
 . 

 

فااع  لساالهل  لسااهمع أت فااه لسااميه لاااهرم  ثزز م محتززا  لكهل ااة  تحززد فااع تج ااة  لنفااع  لته ي يااةر ت    

 :لسالحر حرل  ذه  لقضهيهبه

ر تباايع (سززا )  ( مززالتو )  ( سيسززنوند )باايع  عشززريتا  النززرت التاسزز  عشززرفاا   سززجا أ   . 1

 (. ماككولوخين) ( ريكار  )

 . (كيرشنات) ( ر  بيرتو )بيع  – أ  التاس  عشر -خنسيتا  هذا النرت فقد حدث ف   ثانيالأفه . 2

( ر نياسارن( ) أ ت –نينزوي  )ت ( فورنتسزو )ر الشزبييين الزر  بايع  السجا  الثالز ف  حيع إندل  . 3

 (.رانوفسكيبا –توغات )ت( بولهاكو )ر ت(ستر فة)فع طع   "  الشرعيين" الناركسيين تبيع 

 

فع  لسلهالت  لمذكر ة  ثالثل لملمرلهت   بهزت،ع ض ر زا لوكسنيورغلقرم  رالثاني للزءر  ف   ذ     

 لملعى  ل،هم لاسلهل تفر قا  كا  طاع ر ثام ب،اد طلا  ل اعح تج اهت ر ف   ل د يةر ل،عضحي  ألالهر 

 لمنهقشااهت  بتلخززي لقارم  مالختززانفع اه بااادر  لمراارلهت  لعئيسااية  لمثاه ة فاا   اذه  لساالهالتر تفا  

 . لي هإت لنتهئج  لت  لرصا  
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د  لنق" ر تزنشيع له الحقهً بـ 816ر ص نقد فضهر -نفعية فه كأ ب  epigoniن مقادت لف،   أس  لمهل أت فهط  لع كم ر لوكسنيرغ ر زا: أنظر 

 ". لمضهر 
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 املرحلة األوىل من السجاالت
 ،(ساي)و ( مالتوس)و ( سيسموندي)بني  أول تصادم بسالح النقد
 (ماككولوخني)و ( ريكاردو)وبني 

 

. لر ئاق  لمرارلة  لمت،اقة بت ر   لنفهم  لعأزمهل  بادتن برفض ت لشكرك أ لى اإلعتراضا لمثا      

لادت لااا   لشاكرك فاا  إطاه    لتاا  إنادل،  فاا   الزمزا لحاا  لاأثيع  اإلقتصزا  السياسززي اليرززواز تقاد تل

  لااذ  الحصززار –فااع  لنهحيااة  لفه عيااة   -إلي ااه  قززا ت لتاا   8181 – 8181   8181إنكاتااع  فاا  زاانر ت 

اا مةر  خسزاررفت ماةر  أسزوا :  لنمرطج  لعأزمهل  تفاع بين اه  ف  ت بية أل لات  لقه ة نابليوتفعاه 

 لمعل  ااة بهأل فااهت  رلايااهت ااذه  لمفااه ع ت لتتي اادت أن . لا عتليته يااهفت،ااه م   إمزز  كثيااعةر  إف سززا 

فا  كا  فاع إنكاتاع   ركهن  كهفية لمنتقد   لنفهم  لعأزمهل  قطالق فرجهت فع  لنقد ل ذ   لنفهم ر لمذكر ة

( سيسززنوند ) تفعنسااه ( أ يززن) 
2
 إنبززدامفاا  "  لشااع"فاااد   (سيسززنوند )ف،ااات زاا ي   لمثااهل  أى . 

 اإلسززته  عأزاامهل فااع ج ااةر تباايع  لع طعيااق لااع كم ت لعغ ااة  للهفحااة لترزااي،ه لاا اإلنتززا  لتر فااق باايع 

 لت اا   ثزارآفرارلته  ألزهزية  لمتمثاة بأن  تبليلف   صبوبا غيع أنه ت جه .  لمشعتط بتر ي   لدمرل

فاع  ننزدفقاد ل،عاا  أطعتحهلاهر فيماه ب،ادر  لات   تل اذ . تكرن فضاي،ةزا لالفحدتر لاتع كم تنمر  قنتاهج 

  .فرنساييع ف  دت لسيسمرن( سا )تفع  لتراإنك لمد زة  لعيكه رية ف  

 

تبادتن . أكثاع ثاع ء (نسزية الزى ريكزار  ) ة ريكار يزالندرسزة التفع  لنهحية  لنفعيةر كهن  لسلهل فا     

مززا ا : ف اام  اار  سزاا كاهن ياادت  حاارل  السززجا  لادمرل فاا  لفهصااي  كثياعةر حساا نه أن نشاايع  ناه  لاات أن 

 يشتر  السل  النتجسدة فيها ؟ من س –سيحدم لفارض النينة النترسل 

أتل  لمتساهجايع  لمن اعطيع فا   اذ   لنقاهلر ت لاذ  كاهن ي، اع لاع ( McCulloch ماككولوخ)كهن     

للااهت   ال  فاا   لمثااهل . لااات  ااذ   لسااك ل بااذكع فثااهليع أزززا تج ااة نفااع  لمد زااة  لعيكه ريااةر قااد 

فاهئض  لقيماةر  لمثياع لامشاهك ر قنتاهج لماا   فقاد الثزانيإنتهج فهئض  لقيمةر أفه ف   لمثهل  (ماككلوخ)

 لقيماة ر أ  نحاع  ناه أفاهم إلاهرة فاهئض إزات الك  لعأزامهلييع ل،مارم  يبتيتزهئ   قزت الكر ت لذ  كهن 

 .إنتهج بسيط تليأ فرز 

 

ت ناه أثاه  . بنق   لم،عكاة  لات زاهحة  ل اام (سيسنوند )تف  فس،هه لاعر لات  ذه  ألطعتحهتر قهم    

  لز ئاد لقيماة فاهئض ي،    (ماككلوخ)ر إط أن طييبة أخ قيةطت  ال   الل هم . ماككلوخاد    عدةإتهاما

ت لمتمثاااة بااأن  لقااد ة  ل  ي،يااة  اقتصززا ية/عنليززةف اار طت ط ي،ااة  الثززانيأفااه  قل ااهم .  لاات  لعأزاامهلييع

 لقيمة فهئض  نمر إنتهجية  ل،م  تنمر نحر لاعأزمهلييع قزت الك زا   قزت الك ال يمكع أن لرق   ل  ت

 .حتنيةال يمكع للهت  هر أ  أن ه  ظواهرل ه ة لع  مه  ر تل ذ  فإن فيض  قنتهج ت أل فهت

 

 ظهورإفكهنية  رفض فكهنية   ر  فهئض إنتهج جزئ ر تلكنه فع نهحية أمعى ( ماككلوخ) إفترضلقد     

 ألزهزا  ت لف،اا  لم فاهتر  السزي ف   ذ   ل عح بمثهبة  (سيسنوندى)تل ذ  فقد  أى . فهئض إنتهج لهم

ع لاع فكاعة لقارل باأن تقاد ل  ا. يشيع  لت نزتع  قنتهج  لعأزمهل  لت    ف تا   ل،ر ئاق  لسارقية ت لذ 

ينقا  إلاهرة  قنتاهج  لات  لاا،يد  فإناه لرزي   لسرق  ل،هلمية لع يزي   لا،ربهتر ب  لات  ل،كأ فع طلا 

تب اذ  .  قنتهجر تف   لن هياة  لات  لمزياد فاع  أل فاهت فوضىنمر ت لمنهفسةر  إحتدام ل،هلم ر تبهلتهل   لت 

ر  لاذ  " تتزاغ  النصزالح" أتل فع أشاه   لات  للهنال  لم،كارس لماه يسامت باـ  (سيسنوند ) ،د ل عيقة ي

 . طعحه  لمذ ل  لكالزيك  ف  حينه

 

                                                 
2
 لكتهب . ف هرئ جديدة لالقتاهر  لسيهز  أت  لفقع تلالقته بهلسكهنر سيسنوند     سيسنوند : لمزيد فع  لتفهصي  حرل    ء زيسمرند   نفع 

 .1596ت  شر .  لنفعية  القتاهرية: زيسمرند  ر  زيسمرند ر ر تكوفسكي.  بليو: ؛ كذل 1511ر ت  شر II  التلر  للزء
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 ( افيزد ريكزار  )ر  لتماد " ميا ئ اإلقتصا  السياسزي" ف  لماه  لكالزيك      
3
 لقهئااة  سزا لة فراار 

ر ي،اد حلام  قنتاهج حيا  يلد لنفسه  قزت د م ف  بااد ف،ايعر ز هرحلمتف مه كهن  ربأن   أس  لمهل  لمحادد

فا   (سزا ) لش  ف   ذه  لقضيةر تل ذ  فقد  لتقت ف   ريكار  ت لدى غيع أن  أل فهت تلد   . لرحيد لا ال

فنذ  رتجا زال ذه  لقضية فإن مه  الدقيقتنهتل تب د   ل. ب د  فنهقشة قضية  لتع كم ت أل فهت 8121لهم 

هأل مياة  لك ياعة  لتا  بر (سيسزنوند )ر  غم قنهلت مهر تلاات تجاه  ل اارص التجارة الخارزية ر ل د ية

حهلاة تجارر زارق مه جياة فتنهفياة لتااعي   قنتاهج  أهنز تل اذ  فقاد . لتمت  ب ه ف   ققتاهر  لعأزامهل 

فا  نقاهط لديادةر غياع أن طلا  لام ياكرد  لات مفارت  (ريكار  )غال لات ل (سيسنوند )ت غم أن .  لمحا 

الكع قد تليعة  لسلهلر ألن  ل،ديد فع  قشكهليهت لم   .  بشك  ن هئ حل

 

( ززات باتيسزس سزا )ر تقد رف  طل   لمقهل (ريكار  )فقهال ينتقد فيه  (سينوند )نشع  8121ف  لهم ف    
4

فرج اه زاك له  (سزا )تفا   اذ   لاادر كتال . لات  ذ   لمقهل الر  ر  لتآ  ئهتفعتج  سني   مآر لاميذ 

 قزس يبزا النجتنز  بززالفنراا  كيز  ينكزنع عنومززاع الحزدي  عزن فزارض اإلنتزا  فززي:  (سيسزنوند ) لات 
ال يت،اق  ألفع  نه ب،دم تجرر  لمسات اكيع با  بإن،اد م تزاهئ   لشاع ءر ف،ادر م لاع : ؟ تأاه    الجاربين

 نهك لدر أق  فع  لمنتلهتر تلات  ل،كأ فع طل  فإن نمر  قنتهج ت لتشغي  كفيالن  يزر رر لندفه زيكرن

 .بتحسيع لل يز  لش،ل بمه يحتهجه

 

نمار  لتشاغي  ت قزات الك إ ل هطاه أناه لام ياعفض  (سيسزنوند )ر أكاد (سا )تف   ره لات فه طعحه     

نهف،ة بمقد   فه للد ل ه لاعيفهر أ  للد فع يدف   تكرنزبنمر  قنتهجر فضيفهً إن كمية  لمنتلهت  لمتنهفية 

 .لندفه ال للد طا ه لاي ه غيع نهف،ةف  حيع أن  ذه  لمنتلهت زتكرن . فقهبال ل ه تيقرم بإزت الك ه

 

( مزالتو ) لمد زة  لعيكه ريةر قاهم  (سيسنوند )تف  نفأ  لرق   لذ   هجم فيه     
5
فا  إنكاتاع  بشاع  

 ل هطئاة "    غنا سني " ف إزت د م . مسألة التصري ز هم نقده لات  خيرذا الهقد  كز ف.  لرم فمهث 

غياع قهبااة  مشزكلةجازء فاع  لاعبح يضا   قنتاهج  لعأزامهل  أفاهم  تراك لات أن  ةن ل ع  (مالتو )حهتل 

 v+m)فإط  كهن  قنتهج  قجتمهل  يتأل  فع .  لمنتلهت"  فارض" إفكهنية لاعي  لدم لتمث  ف  تلاح  

لاازء فااع  قنتااهج طلاا   لفقااط تإط  كااهن  ل،مااهل يشااتعتن فقهباا  أجاار  م  ر(فااهئض  لقيمااة+  ألجاار  )أ   (

تإط  كااهن  لمسااتثمعتن ال ينفقاارن فااد ميا م كايااه لااات  قزاات الك ر  ( الجاار ) vلااـ      لم،ااهرل قجتمااهل  

( فزارض النينزة) m  كي  يجر  تصري   لك الجز ا النتينزي مزن:  هوي ع   نهر  سااي لش ا ر فإن 
فاع  لناهس لف اع فا   لسارق  فئزة ثالثزة  ززو  ضزر رةفع طلا   (مالتو )لقد  زتنتج  ؟  النبا   للتراك 

مززالكي يقاااد ب ااذه  لفئااة  لثهلثااة ( مززالتو )تكااهن .  لتاااعي   لكهفاا  لجنتااهج تحنيززقكمشااتعيعر تيمكن ااه 

تفاع ج اة ثهنياة أشاه  . أن ينتجر تك  فع يست ا  رتن الرضع  رزا  الدينع  موظفي الجهاز الحكومي

حتمية لجنتهجر كمه أن  لحهجهت  ل شاعية يمكاع إشا هل ه فقاط بمقاد    أثرا/عاقية لت أن  قزت الك ال يمث  

نمر  قزت الكر ( لرحده) ال يضمع بحد ط له  أن نمر تزهئ   لتد تل ثم. فه لسمح به تزهئ   لت هرل  لمترفعة

 ل اال ال يمثا  نتيلاة حتمياة   اذ  كماه أن نمار . ل ال لات قرة  ل،م إط يمكع أن ين فض لندفه ين فض  

مستقاة لاع ب،ضا ه  لا ،ضر با   لفلمرلة فع  ل،ر ف   نتا لنمر  قنتهجر إط أن نمر  ذيع  ل،ناعيع  ر 

 ل،ما  قرة لمح  ذ   لكهلل  لت أنه تف   عت  فحدرةر حي   نمر  ل ال لات أتقد . حتت فت،ه اة أحيهنه

 .ز  ه لجن يه  ت لفقع رف   ذه  لحهلة ر قنتهجيا ح قنتهجر ال يفرق  

 

 ع(مالتو )  ( سا )ف  أطعتحهت ك  فع  التتابقبرجرر نرع فع  باإلستتتا يسمح  ل،عض  لسهبق     

ف،ات ز ي   لمثهلر  نهك فرق  فمهث  لاكهل يع بادر . طهب  لمرف  لهغيع أن  ذ   لت هبق . بادر  لتع كم
                                                 

3
 (.بهلاغة  ل رلندية) 1519ر ت  شر ف هرئ  ققتاهر  لسيهز ر افيد ريكار   : أنفع 
4
ت  شر . فيثهق حرل  القتاهر  لسيهز  أت فثهل بسيط لا عيقة  لت  يتم في ه لر ي  ت زت الك  لثعتةر زات باتيسس سا : لمزيد فع  لتفهصي  قه ن 

 (.بهلاغة  ل رلندية) 1581
5
له يخ  لفكع زتهنكيفجر .ر تقد ت ر  لماد  لند  1591ت  شر  .قر نيع  لسكهنر مالتو .ر. : لقضهيه قه نلمزيد فع  لتفهصي  حرل  ذه   

 . ر فاد  زهبق القتاهر 
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باايع  قزاات الك  بززالتوازت النفتززرض لمرااارلة  لقهئاااة  رفززض  مااهفكال.  قنتااهج ت لتااع كمقضااية إلااهرة 

  ززو  أزمزا  فقاط أ فاهت جزئياة تطه ئاةر با  لايأ   ار   إمكانيةلات لأكيد مه ت قنتهجر إاهفة  لت 

 بادر ه خ  لات  أفه فيمه يت،اق بهللر نل  ألمعى فقد كهنه. ر ف   القتاهر  لعأزمهل عامة
6
 . 

 

  (سيسزنوند )لجق اهلييع تمادف مر فاإن  اإلسته   التفيلزيف   النخر قد تجد  (مالتو )كهن تإط      

 لت اهبق فا  فحهجلاهت كا  فاع  متيز تل،ا  . لاات  قنتاهج  لساا،   لااغيع الحفزاظتجد  ذ   لم عج فا  

( مززالتو ه  لتاا  كااهن يااد ف  لن اا) فاا  أن  أل زااتقع طية  قق هليااة  عيكماا (مززالتو )   (سيسززنوند )

كهن  لت،اعض لجفاالس لحا  ااعبهت ( سيسنوند  لت  كهن يد ف  لن ه ) ت لفئهت  ل عجر  ية  لاغيعة 

تكهن  لنفع  لي ه نفعة لد ئية  ر لاهلدة  لعأزمهلية
7
 . 

 

 : لمر ج ة  ألتلت بمه يا   مجرى  نتارا تلخي تيمكع     

   شكاة فاع تج اة نفاع إلاهرة فقد بح   لم. هلفرقه لات مارف (سيسنوند )أ  ع لحاي

فقرالل اااه  لقيمياااة ت لمهرياااة فااا  لالقهل اااه  عزززرضإنتاااهج  أس  لماااهل  قجماااهل ر تحاااهتل 

تبارل ر لاع لنهقضاهت  كشز ع هكماه أنا. ف  إطه   لسيعت ة  قجتمهلية  ل،هفة ر لمت هرلة

كهن  قضية لع كم  أس  لمهل لمثا  نق اة فحر ياة بهلنسا ة  تإاهفة لذل  فقد.  ذه  ل،ماية

أفاه . زامي  م آتألت ع ه بمثهبة  لاا،ربة  ألك اعر تي،اد  اذ  م ارة لمفاهمر فقه ناة با رهل

فقاط فقارالت  لتر يا   ل سايط  صزاغوابهلنس ة لعيكه رت تبقية مارم زيسامرند ر فاإن م 

حا   ف تاا   رتبمساهلدة  اذه  لمقارالت يمكان مر بأناه  إسزتتتجوات لت هرل  لم هشع لاسا ر 

 .( م سني آ)بهلمقه نة ف   رلا ا  ختوةتكهن  ذ  بمثهبة . ت لتع كم  قضهيه إلهرة  قنتهج

 لقضاية  ألزهزاية غياع فمكاعر تأن  لنقاهل  ل اذ طعيقاه  حلر فع فلعى  لمنهقشةر أن  بد 

بف م  لحقيقة  لمتمثااة  أضرفقد لعك ز لات قضية  أل فهتر فمه . لات أية حهل ثانو معر آ

قشاكهلية  لتاع كمر  تجليزا خاصزالمثا   ركاحفة فحدرة ف   لدت ة  القتاهرية رالزما بأن 

 . تليأ جر ع ه

  يحاذ  فاع لر قال أ   إنذار نظزر بأ مية ك يعة بإلت ه  ه  (سيسنوند )لتمت  فسه مة 

 يمنة  أس  لمهلر بهلعغم فع أناه كاهن أحاد أ ام فنفاع   ققتااهر  لسيهزا   ل عجار    

م هئ ه  لنفعية  للذ يةر تيمكع  لقرل أن نفعية زيسمرند  ف   لتع كمر  غم أ.  لاغيع

حرل إفكهنية  لترز   لمتنهزق لجنتهج  لعأزامهل  لحا  لاأثيع لاع كم  أس  الشكو أثه ت 

 . لمتنهف  بإزتمع    لمهل

 

  

 املرحلة الثانية من السجاالت
 -ثاني تصادم بسالح النقد  -

 

) هل،عض  لنماارطج  فاا. قضززية التززراك  فززي سززيا  تززاريخي ل،ااعض فااع  لكتااهب الجزز اي ااا   ااذ      

 لنفعياة لماه كأ حارل إفكهنياة  - لتلعيدياة  التأم  ت لمرز ر نتهج  ققشكهلية  قنتهج  ل سيط ت(  لمثهل 

ر فع  لد  زةآمع ت لت  جعت  الشه ة  لي ه ف  فكهن   لم،تمدة فع ق اه لمن لية لع كم  أس  لمهلر بحسل 

لتاع كم ت إلاهرة   لف،اا   لته ي   النجرىف   لركسم ر غ طع فع  ر نهرموازهتها ل ع اختيارها لع ي

  قنتهج  لمرز  ف   لنفهم  لعأزمهل 
8
. 

                                                 
6
 .951ر فاد  زهبقر ص .......تراك ر زا لوكسنيرغع : أنظر 
7
 .91ر فاد زهبقر ص  نفعيهت  لتع كمر سوكوليتسكي: أنفع 
8
 . يحنا 811ع مصدر سابقع ص  ألقتاهرية لعت   لركسم عغ لنفعية يات زيفولسكيع : قارت 

 



5 

 

 

 لتحايا   لماهرة  لته ي ياة  مزدخل رلا حا  ننتة إنت   (كار  ماركس) لنفعية تلأفالت  التنا  لمث      

نتااهئج  ل،الئاام  لم،تماادة ت ل (أت لاادم فشااعتلية) فااع فشااعتلية  التأكززد ر غرلركساام  لاي ااه  شااتغا  لتاا  

فر ج ة  لنفعية  لملعرة بهلر ق   لمامرسر أت  ك ذه لند لات فحهتلة يبترضيمكع ألحد أن  تال.  لمتحققة

يزر أ  غيالتأت يت اال  ر لمن اقاهت  لنفعياة صزد  لر ق  لات  ييرهن لت أ  فدى  تاتييبهلضد فع فحهتلة 

له ي ياة لامنهقشاهت  لك اعى  لوغرافيزابييبمحهتلت اه  اذهر ل،اعض أتالً ر زا تلكاع تق ا  أن لقارم . التبديل

فاا   (سيسززنوند )فنهقشااة  ب،ااعض تلحاياا  ره  ل ااارصتجاالااات  رفتقاارم  نااه. قضززية التززراك  حاارل

الشبييين الر   م  الناركسزيين ف   لمهنيهر  (ر  بيرتوش)ف   (فوت كيرشنات)تتفد زتهر  (ريكار  )

 ".الشرعيين الناركسيين "  بـيسمت  ر تمارصهً ف  فهالر  
 

ب،اد  با  قاعن لقعي اه فاع  لااد م  ألتلر  عالنانيزافا   حدث  ذ   لتاهرم البد فع  قشه ة  لت أن ربد ية    

 ذ   لسلهل  ر  لكتهب  سي تي دت أن . (فوت كيرشنات)ت  (يازيتسو  -ر  بيرتو )بيع  إندل تكهن قد 

فا  لاهم ت لااهر   تناعياإلز –مدخل لنبرفة نظامتا اإلقتصا   : ت لمرزرم (ر  بيرتو ) أصد ه  لذ 

 لات كتهباه لما   (ر  بيرتزو )لات  ذ   ل،م  ب،م  فمهث ر  ألفع  لاذ  رفا   (كيرشنات)تقد  ر . 8112

 . معآ

 

فرارلة أشه  في ه  لت أن حااة  ل،ما  فا   لناهلج  لقارف  فا   (ر  بيرتو )ف  لماه  ألتلر طعح     

 سزييا   لجنتاهج النتفزا   التوزي تل ذ  فإنه  أى ف   .إنتهجية  ل،م   لملتم   لعأزمهل  لن فض بمقد   نمر

 نتيجزة فا   لفقاع ىآرلم ير فق لاات  اذه  ألطعتحاةر فقاد  (كيرشنات)غيع أن . ف  حدتث  لفقع ت أل فهت

يااعى فاا  ( كريشززنات)تل ااذ كااهن . قن،ااد م أزاار ق  لتاااعي  الزمززا  نتيجززةلنماار  لعياا   ل،قااه  ر تفاا  

لات أنه تبمقاد   فاه  تأكيدهتفع  نه . ل،مرم  لقضية  قجتمهلية النفتاح أزر ق  لتاعي  بمثهبة محد  ية

 . فقط  للر نل  قيلهبية لامنهفسة  بنيسلا   للر نل  لسا يةر  اختفسكهن  لا   ألزر ق كهفيةر كامه 

 

 غياع أن. قاد لنهتل اه زاهبقه (سيسزنوند )فلدر  لا   لقضاية  لتا  كاهن  (كريشنات)ب ذه  ل عيقة طعح     

"    غنا سني " فقد ق   بـ . ريكار   لت جهنل فد زة  اصت تف  فس،هه لح   ذه  لقضية ( كريشنات)

تقاد إلت اع أن . ت لر قا "  لقاهنرن " بايع  اذ   تتزاقضتجرر  لات فقط أكدر تلكنه "قانوت سا " تكذل  بـ 

 .ع  أس  لمهل ت ل،مهليتمث  بهلتر ي  غيع  لمتسهت  لامنتلهت بي سا  قانوت أل م ل،دم لحقق  السي 

 

لات أنه بهألفكهن للهت  ه فيمه لر أ  ر  لعأزمهليرن  زت الك  (كريشنات)أفه بهلنس ة لم فهتر فقد أكد     

ر فإناه (كريشزنات)لحقياق طلا ر ير صا   تلك  يكرن بإفكاهن م .طل   للزء  لفهئض فع  لمنترج  قجتمهل 

غيااع أن  ألفااع يكمااع فاا  أن  لعأزاامهلييع ال يعياادتن  . لمزيااد فااع زااا   قزاات الك إنتززا يت،اايع لاااي م 

تب، اه ة أماعى يمكاع  لقارل أن .  قزت الك كثيع ر إط لدي م  لعغ اة لجرماه  أل اد    قزات الك  قنتاهج 

.  أس  لمهل ت قنتهج ال لاغ   لمشكاةر با  لاات  ل،كاأ ل،مق اه مضاعفةلستح   لتع كمر كمه أن  الزما 

تي،نا  طلا  أن ". لنارع  لساا  " ة  ل ه جياة صا،ربهت  لتااعي ر با  إن اه لرزا  ف  حيع ال لح   لتلاه 

لفااهئض  لقيمااةر تبهلتااهل  "  قزاات الك  قنتااهج  " ت "  قرمااه  " كااهن ف،ه اااهً لنيااد ً لفكااعة  كريشززنات

 .  لجقتاهر  لسيهز   لكالزيك  تأطعتحهله ب ذ   ل ارص هف،ه ا

 

ب ح  فشكاة  لتع كم( ر  بيرتسوت)   (كريشنات)غيع أن  لسلهل بيع       قثناهن فاع  إنتلزققد ف. لم يقع د

 لمرزا  لاعأس  لماهل  إعزا ة اإلنتزا بايع قضاية  اطابنزأن ماه  ه لكماع فا حقيقة  أل فهتر غياع أن فشاكات م

فع ج ة أمعىر تل ذ  فإن مه لم ينلحاه فا  إيلاهر   قضية الزما فع ج ةر   التراك  قجتمهل   قجمهل  

 .لسايم لاكش  لع  لرزهئ   لمضهرة لم فهت ل عيق  
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 رغور زا لوكسزني لانقاد  لاذ  أتلتاه الخزاص اإلهتنزامتإاهفة  لت فهجهء ألالهر الباد فاع  قشاه ة  لات     

ط ل ااه كهناا    غرلركساام أن  حنينززة ااذ   ق تمااهم لااات  قاارمتي. تكااذل  لامه كسااييع  لااعتس رلسيساامرند 

 .(سيسنوند ) لذ  قدفه  لتنفيع هن  للع  ف هبقة أطعتحهل ه ف  حي  ك ر" زيسمرندية" بأن ه  متهنة

 

 لااعتس  الشززبييينب،ااض  لنقااهط فاا  فاا   تتفززقكهناا   رغور زا لوكسززنيلااات أن   نااه التأكيززدالبااد فااع     

فا   لقيماة فاهئض  لتحنيزق ة لقهئااة بهلاا،ربهت  لك ياع لنوضوعةل هر هفنذ إلتمت. (سيسنوند )تف،ام م 

ف ااع ة  لمرزاا  لمااه كأر  إلااهرة  قنتااهج مختتززا ر إنتقاادت  ت   غيززر رأسززنالي سزز  تجاارر  حااهل لاادم

 طزابقر با  حتات  قزر  كا   اذ  .  لقيماةفهئض  لمرارلة  لقهئاة بهلا،ربة  ل هصة لتحقيق طل   للزء فع 

 . لمه كسية فع  ل عجر  ييع  لاغه  ننا أفكه  ه ف  أفكه  

 

التنززد الليتيتززي لقاارل بااأن  فكززرةلااات  ر غر ت   لركساام نقااهر  مبظزز لنااد  ريمكااع  ل،ثاار  تغهل ااهً فااه    

"  أل اام  فا  لما اهع إعتنزد ر  لتاا  ر زا لوكسزنيرغ  نفعياة فايماأ فقااط بهلكه لسيسزنوند   الشزبييين

تلدم إفكهنياة النينة فارض بدم إمكانية تحنيق ب لقهئ  ( التار  ني) النذه  الشبيي ر " تراك  رأ  النا 

 ااذه  لفعااايهت  لاات تبهقزااتنهر .  - لفالحياايع ت لحااعفييع  لاااغه   -"  ثالثززةأطززرا    " بززد ت  لتااع كم 

 لاعأزمهلية اإلنهيار الليفرارلة  ر النتشفيعيتظتال عتنا  علىع باإلطور فإن ه  ل هطئة 
9
.  

 

رغ مز  ولوكسزني التزي صزاغتهاهل مزن الصزحيح مناثلزة نظريزة التزراك  : ف م ت ر  ساا ين عح  نه     

 .وند   الشبييين؟أفكار سيسن

 

أت  (سيسزنوند )زر ء لناد  ر لعئيسية النوضوعة النتتلنية  لت أن أشارفه  م أً إط  لع يعلكل  لمعء    

فاع   ً بأناه  الشزبييوتلقاد ألااع . بزد ت السزوا  الخارزيزة تتبلزق بزأفق الرأسزناليةكهنا   الشزبييينلند 

ليسا  فإن اه  رإقتااهريه متخلفة( ة  لقعن  ل،شعيعلشية ن هية  لقعن  لتهز  لشع تيد ي)  ر سياتبس ل أن 

 تبهلتاهل  رحفر  لاحارل لات أزر ق مه جية ت ز،ةر  اذ  إااهفة  لات أن زاكهن  تزايه فقاع ء ةأي لدي ه

 اسزتتتا  كالء  لت  توصلت زتنهر   لت  ذ   ل عح . ليسر  ف  تا  يسمح ل م بشع ء  لسا   لانهلية ف م

  .ف  باد فقيعر غيع قهر  لات  لمنهفسة ف   لسرق  ل،هلميةع ة أن لت ر  تل يميمكع لاعأزمهلي اليقرل بأنه 

 

ر بنصززارر الرأسززنالية رفيبززة التتززور تتبلززقن ااه كهناا  فإ رغور زا لوكسززنينفعيااة أفااه فيمااه ي اا      

تل اذ  يمكاع . لاات  لت ار  فا  إطاه ه قيزدا  ت لتا  صاه ت  ر لعأزمهلية   لت  زاهرت فا   ققتااهر  لارطن 

الززذ  تتا لتززز ر زا لوكسززنيرغ يختلزز  تنامززا  عززن موضززو  نظريززة  النوضززو ر إطنر  بااأن تتتا اإلسزز

 .سيسنوند  أم الشبييين

مزا   مصزالح  تتلبزا  اليرزوازيزة آمخزا    لاع  عيزر ا  الشبييين (سيسنوند )مع  لم،ارم أن ف    

فضامرن ما  فاهرً ترل  كهنا  ل،اع  لمه ر زا لوكسزنيرغفا  حايع أن  رامساتق  ل ع نفعل اهلار تالصغيرة

فاا  .......  "بأنااه  هفقااد كت اا. الييززات الشززيوعيفاا   (أنجلززس)   (مززاركس) لم ااعتح فااع طااع   التفكيززر
ر يكلاا  في ااه  لفالحاارن أكثااع بكثيااع فااع نااا   لسااكهن أن ي،مااد ب،ااض  لكتااهب  لااذيع ينهصااعتن ....أق ااه 

لاع  ل،ماهل فاع تج اة نفاع مهصاة   ل عتليته يه ااد  ل عجر  ياةر  لات إنتقاهر  لنفاهم  ل عجار    ت لادفهع
تكااهن . تلااات  ااذه  لااار ة لشااكا   قشااتع كية  ل عجر  يااة  لاااغيعة. باااغه   ل عجاار  ييع ت لفالحاايع

" زيسمرند   ليم  ذ   ألرب
10
 . 

                                                 
9
ً  962رص 1581ت  شر .  أللمهل  ققتاهرية لاينيع ف  زنر ت  لتس،ينهتر باشلو .أ : أنفع  ةلمزيد فع  لتفهصي  حرل  ذه  لقضي   . تالحقه
10
ليه  بعجر    ( الشبيية) نه  الشه ة  لت  نه  لت أن  تفع  لمفيد. 99ر ص 1592فرزكر / ر ر    لتقدمبيهن  لحزب  لشيرل ر ماركس   أنجلس 

كهن  لش، يرن يس،رن  لت لافية  التلرقع طية تلسايم أ  ا  . صغيع ف   لحعكة  لثر ية  لعتزية نشأ ف   لسنر ت  لس ،يع فع  لقعن  لتهز  لشع

هلية ف   تزيهر ت  ل هطه بذل ر  لت عت  أن  لقرة  لثر ية  لعئيسية تلكن م أنكعت  قهنرنية ل ر   ل،القهت  لعأزم.  لمالكيع  ل،قه ييع  لت  لفالحيع

ت . أنفس م  شتع كييعر تلكع  شتع كيت م كهن  طربهتية الشبييوت لت ع . ليس   ل عتليته  ب   لفالحرن فع  لديمقع طية ب ض  فع ح ر  الشبييةفع 

فع  لقعن  لتهز  لشعر زه   لش، يرن ف  طعيق  لماهلحة ف   لقياعيةر تل عت  لع  تف   لسنر ت  لثمهنيع ت لتس،يع.  لثر ية  لت  لاي ع لية

 . فاهلح فئة  لكرالكر تنهاار  اد  لمه كسية
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 بإلت ه ه فمثا   قشاتع كية  ل عجر  ياة  لااغيعةر ع(سيسنوند )حرل  (أنجلس)   (ماركس)تأاهفه     

ه اإلشززتراكيةع بكثيززر مززن البنززقع التتاقضززا  الن زمززة لب قززا  اإلنتززا  الحديثززة هززذ سقززد حللزز "  :قااهئايع
"  كشفس النتا  عن تناريض اإلقتصا يين الننلزوا ريزاا  نفاقزا 

11
غياع أن ماه أشاه    لات أن إشاتع كية  .

ها اإلنتزا   التيزا   الندينزة  توطزد أما أت تبيد  سارل "  لعيد كهن   لحقيق رف  فضمرن ه  عسيسنوند 
أنهزا تيغزي أت تحصزر بزالنوة  سزارل  من زديد  تبيد مبها ع قا  النلكية الندينة  النجتن  الندي ع  أما

 فزي الحزالتين تكزوت هزذه اإلشزتراكية ........ اإلنتا   التيا   الحديثزة فزي نتزا  ع قزا  النلكيزة الندينزة
" . رزبية  طوبا ية في أت  احد

12
. 

  

 افنزس كمه أن ه  .برارح  ذ   لتار   لذ  قدفه  لكالزي  رغور زا لوكسني لككد"  ...التراك " تف      

" لالقهت  قنتاهج  ل عجر  ياةر تلكاع فا   لرقا  نفساه فاإن " حا  ب،مق "  (سيسنوند )فه قي  بأن  على
 " جاار     لاااغيع  لنمسااهت  اااهع فاا   ألل هفااهت لحاا  يهف ااة  لنفااهم  قجتمااهل   لمرجااررع ااذ   ل 

13
 .

أ خززل أصززاببز فززي كززل زززر ح اإلقتصززا  "  (زيساامرند )ر  لاات أن آمااعر فاا  فكااهن نيورغلوكسززتلشاايع 
ع اليتالزةع ... مار الصتاعة الصغيرةع إفنار الري ع بلترة الفئا  الوستىع إمز   الشزغيلةع: اليرزواز  

"   مخاطر التظام اإلرتنانيع التفا تا  اإلزتناعيةع الزمزا ع الفوضزى
14
" دف ه غياع أن  لحاارل  لتا  قا. 

إت الحلزو  التزي ينزدمها .... برزوازيا صغيراع ينوم علزى الحز  مزن التزراك ع ( حجةع  ريبة) تنثل ستارا 
"   سيسنوند  تشهد على أنز ي ينكن أت يفه  عنلية إعا ة اإلنتا  بنجنوعها

15
. 

 

لايع  لساا،ييع إقتاهريه بعجر  يهر تل  عر فثاه فثا   لشا، يعر لاع فااهلح  لمنت (سيسنوند )لقد كهن     

فقااد كهناا   ر زا لوكسززنيورغأفااه . ي،ااد نقااده لاعأزاامهلية نقااد   ج،يااه  لاااغه ر لااع تج ااة نفااع مر تل ااذ 

لقاد . ناذ كآفه كسيةر تحتت لندفه أم أت فإن ه كهن  ت لية ل،اع ه ت لفتعة  لته ي ية  لتا  كهنا  زاهئدة 

منتلايع  لساا،ييع  لااغه ر با  بإنتااه   لمشاكاة ال ياتم باهل،ررة  لات  لمهاا ر  لات إنتاهج  ل بأن حا   رأ 

لاش، ييع ف  لسا،ينهت  لقاعن  لتهزا   (ليتين)بأن  لنقد  لذ  قهم به  اإلستتتا كي  يمكعر إطنر .  قشتع كية

 . ؟ 8181ف  لهم   النتشورة 8182نفعية  ت   لركسم ر غ ف  لهم " بهلتمهم " لشع ي رل كذل  

 

لعج،  فع  لمسه مة  لنفعية لسيسامرند  ال ي،نا  أن اه أ  رت لالهنل   رغولوكسنيغيع أن لش ي      

ت ا  .  لرق  نفسه للهت   لمسه مة  قيلهبية ل ذ   لمفكع ف  ل ريع  لفكع  ققتاهر  تنقاد  لعأزامهلية ف 

16 (نظريززا  فززارض النينززة) ب ااذ   ل ااارص لناادفه كتاال فاا   مززاركس نااه لقتفاا  أثااع 
فشاايع   لاات أن  ر

 لثعتة تبيع طعق  قزتحر ط   ألزهز  بيع ل ر   لقرى  لمنتلة تلنمية للتتاقضكهن ت ليه  (سيسنوند )

 للر نل  قيلهبية ف   لمسه مة  لنفعية ل ذ   لمفكع  لنمساهت  ال ل،نا  باأ   امتداحإن   الخ صةع. لاي ه

 .لع  لنفعية  لمه كسية الكاتية نحع    فع  ألحر ل حهل

 

  الشزبييين" الناركسزيين الشزرعيين " فا  حيناهر بايع  نش سلهلر  لذ  أفه  فيمه يت،اق بمرقف ه فع  ل    

بأن اه ال لر فاق  سزتتتا ايب اذ   ل اارص لتايح  لوكسزنيورغلمه كت تاه  قرااة حصيفةف   تزيهر فإن أية 

 سجاي تف  ت ق   لحهل مها   لكهل ةر تلمع ت لديدةر .  لش، ييع ف  أية نق ة فمه كت ره ف   ذ   لملهل

 تحزو تلك  ال يكارن  اذ   لكاالم لمرفياه الباد فاع  لتاذكيع باأن لركسام ر غ أشاه ت  لات .    كالءحهرة ف

. ر  لات حعكاة زاالفية  ج،ياة" التار  نيزا فوليزا" ت  (زيرفيتسكي) لش، ية فع  قللهه  لثر  ر  لذ  فثاه 

                                                 
11
 .النصدر السابقع  نفس الصفحة 
12
 .93 لماد   لسهبقر ص  
13
 .221ع صفاد  زهبق ر......لع كم عغر زا لوكسنيور 
14
 .211ص   لماد   لسهبق 
15
 ر  قتاهر  زريسع ر تنهقد بعجر    صغيع لاعأزمهليةر تفمث  به   ( 1629 – 1993)  سيسنوند . 261ص  ر لماد   لسهبق 

 . افت صفة فثهلية لات  لتنفيم  لحعف  لاانهلة تلات  لز  لة  ل  عيعكية. لاعتفهنتيكية  القتاهرية
16
 .81-15ر ص 1588 لكتهب  لثهل ر ت  شر  رنفعيهت فهئض  لقيمةر  ماركس.  :   نفع 
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 تجليززايمثااارن تبحساال لقياايم  لكهل ااةر كااهن  لشاا، يرنر فاا  زاانر ت  لتساا،ينهت فااع  لقااعن  لتهزاا  لشااعر 

ت اااذه . (ر  بيرتزززو )ت أللماااهن   (سيسزززنوند ) ل ربهتياااة فااا  صااايغة  بعجر  ياااه صاااغيع  لجشاااتع كية

 .يديرلرجية  ل عجر  ية  لاغيعة ت لشغياة  لمفككة ط قيه  – حسل إلتقهر ه – قشتع كية لمث  

 
فعياة  لعئيساية لاشا، ية ت حد  فع  أللماهل  لن"  الرأسنالية مصارر: " فورنتسو  النوسومي،د كتهب     

ر زا فاع طاع   د كاهن  اذ   ل،ما  فراارله لنقاد قاهستقا. ف  زنر ت  لتس،ينهت فع  لقاعن  لتهزا  لشاع

"  التزراك " كماه أن فكلفاة . لر فاق لاات أياة نق اة فاع فاه طعحاه فكلا   اذ   ل،ما    لمت ل ر رغولوكسني

. (فور نتسو )، يةر ألمق بكثيع فمه قدفه لاش تبلي ر  لذ  قدم (أتن –نيقرال  )   انيلسوتلم   لنهتل 

أ ت يبزر  مزاركس  أت الكتزابين ال    الثزاني مزن  –نينزوي  " قهئااة باأن ر زا تف   ذ   لادر كت ا  
"  الرأسنا  كانا م رنين لز تناماع  لكن رغ   لك بنيس محازجتز سيسنوندية صافية 

17
. 

ع يفس ه فا  لاعض  ل اهب   لعج،ا  ت ل رباهت  لمفاه يم  لشا، يال لحاع ن ر زا لوكسنيورغغيع أن     

تأن .... تن ر فسات،ه  فاع زيسامرند ر  –م اأ نيقارال  " ب  أن ه أكدتر فع ج اة أماعىر لاات أن . فقط
 قثناااايع في ااااز  جهن ااااه ت حااااد  فقااااط فااااع  لساااايعت ة  لعأزاااامهلية لتاااادفيع أشااااكهل  قنتااااهج ت لمنتلااااايع 

إ  حاة  قنتاهج  ل  ي،ا  فاع  لز  لاة :  ل،ماية  قنت هه  لت  للهنل  لثهن  فعتلكن مه لم ي،يع   ...... لاغه 
إن  ذ   للهنل ي،ن  أن  لعأزمهلية فا   لرقا   لاذ  لازيح لاع طعيق اه . تإرمهل  ققتاهر  لسا،  بدال لنه

  إطن فإنه  كذ.  لمنتليع  لسا،ييع  لمستقايع فإن ه لحرلر ف  ك  م رةر  لفئهت  للديدة  لت فشتعيع لسا، ه
تبنتيلة  اذه  ل،ماياة يكارن فلاعى  لت ار   لعأزامهل  فت،ه ااه فا  لاار  ت  لشا، ييعر  لمسات،ه ة فاع 
زيسمرند ر ت   أن  لعأزامهلية ال لادفع زارق ه  لد ماياةر با   ا  لاات  ل،كاأ فاع طلا  لقايم لنفسا ه  اذ  

"   لسارق فااع مااالل ل،مايم  ققتاااهر  لنقااد 
18
فرقاا  زيساامرند   ياكززدذ   كااذ  إطن فإناه فاا   لرقاا   لا .

لااذل ر  مبارضززات لشاا، يع لااات أن  لعأزاامهلية لاادفع  لساارق  لمحايااةر ي اادت فرقاا   ت   لركساام عغ  نااه 

 التتزابقتل اذ  فاع غياع  لمناا   لحادي  لاع . زرق ه  لمحاياة  توس  تخلقبتأكيد ه لات أن  لعأزمهلية 

 .عبيع فه ل عحه  ت   تبيع فه ي عحه ك  فع زيسمرند  ت لش، يي
لام لسات   إ ماهل أت للاهت  فحاهتالت  ر زا لوكسزنيورغ لات أن  اإلشزارةتفع ج ة أماعىر الباد فاع     

فاا  زاالهالل م فاا  "  توت الشززرعيوالناركسززي" فشااكاة  لتااع كمر لااا   لمحااهتالت  لتاا  قااهم ب ااه  تفسززير

لات لفارق  لعأزامهلية حه بر   لش، ييعر ك  ي ع نر  "  لمه كسييع  لشعلييع " أن  فمع  لم،ارم.  لش، ييع

كتززا   النضززنوت اإلقتصززا   للشززبيية  ننززده فززي: ففاا  لماااه  لمرزاارم. تبإفكهنيااهت ل ر  ااه  لالفحاادتر
".  الناركسززية الشززرعية" فرقفااه نقااديه ت اااحه فااع  (ليتززين)ر إل ااذ 8111ر  لمنشاار  فاا  لااهم سززتر فة. 

 يسززتخدموت" ه كسااييع  لشااعلييع  لم" لاام ي ااهفعه  لشاا  ق ،ااه بااأن  ليتززين ت ل الصااة فاا   ااذ   ل،ماا  أن 

قاد قاعأت  اذه  ل،ما  فا  حيناهر تلكناه  ر زا لوكسنيورغقد ال لكرن   . لنفهم  لعأزمهل  لتيرير لمه كسية 

إط لساهجا   ؟ر مزا البنزل: ليتزينت ز   قنتشه   ار كتاهب  معآيمكع  لقرلر تبثقةر بأن ه  طا،  لات لم  

لت أن فتاعة  لتسا،ينهت فاع  لقاعن  لتهزا  لشاع شا دت  نتشاه  ف   ذ   ل،م ر تإزتنهر    .ف،ه كمه ف،عت 

ر آماعف   اذه  ألثناهء كهنا   لكتال  لمه كساية لااد  ت حاد  ب،اد : "  قهئال( ليتين) لكتل  لمه كسيةر كتل 
ه كساااييعر تغاااد  ت لملاااالت ت للع ئاااد  لمه كساااية لكزاااأر تغاااد   للميااا ر باااهلم،نت  لحعفااا  لاكاماااةر ف

 قق اهل لاات  قتناهء  لكتال  ط تة  لحمهزاة فاع شادة فا   لهياةر تكاهن  لنشاعت إطاع ء لمه كسيرن فرا  
تال . تيمكع  ليارم  لتحادث لاع طلا   ل، اد ب ادتءر كماه يتحادث  قنساهن لاع أفار  فضا .. … لمه كسية

ي ف  لات أحد أن   ر ه   لمه كسية  لمكق  لات  هفش ف  رلهلناهر قاد نشاأ لاع لحاهل   لمت اعفيع فا  
"  جد ر تقد كهن  كالء  ألميعتن ف  جر ع  ألفع ريمقع طييع بعجر  ييع  لم،تدليع 

19
. 

                                                 
17
 .161ص  ر فاد  زهبق......لع كم عغر زا لوكسنيور: أنفع 
18
 .391 – 391 لماد   لسهبقر ص  
19
الناركسية " تفع  لمفيد  الشه ة  نه  لت  ن . 99ر ص 1595ر    لتقدمر فرزكر . ر  لملاد  ألتلفلاد ت 11 لم ته  ت ف  ر ليتين: أنظر 

تحسل . أتزهط  النتالنسيه  ل عجر  ية  لاي ع لية ف   تزيه مالل  لتس،ينهت فع  لقعن  لتهز  لشع ن ثق  كتيه   جتمهل  زيهز  ف  "  الشرعية

 ن  لستعتفية لأمذ فع " بعئهزة زتعتفة  زتغالل  لمه كسية ف  فااحة  ل عجر  يةر تأشه   لت "  الناركسيوت الشرعيوت" لينيع فقد حهتل 
يةر تلن ذ  تح  لمه كسية  لح  أ  ثر يت ه تل،هليم ه بادر حتمية  ت ل  لعأزمهليةر تبادر  لثر ة  لمه كسية ك  فه  ر فق رل بهلنس ة لا عجر  

 ".   ل عتليته ية
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ر تلاات تجاه  ل اارص بماه " لمه كسييع  لشعلييع " بمفه يم  ربهلتفاي  عر زا لوكسنيورغلنشغ      

أن  لعأزامهلية ال ( سزتر فة)فقاد باي ع . (توغزات بارانوفسزكي)   ( بولهاكو )ع (ستر فة)ك  فع  طعحه 

  ل اق لنفس ه زرقه فحاية لدفع ب
20
فزارض  لقهئااة باأن  (فور نتسزو )فا  أفكاه   لشا،    يتفقت ر  نه  .

تإزتنهر  لاذل ر .  ي من خ   إسته   البنا  عالنينة ي ينكن تحنينز ي عن طريق إسته   الرأسناليين

لحاادر  سززيورغر زا لوكغيااع أن ".  أطززرا  ثالثززة" فااع مااالل  التحنيززقحاااه لقضااية ( فورنتسززو )صااهغ 

إط  كاهن  لمقاارر "  : ناه قهئااة  تكتز  لتفهؤل  لمفعط لساتعتفة بشاأن قضاية إفكهنياهت ل ار   لعأزامهليةر 
21  " أ لت،اي   ققتاهر  ل ذ   لتفهؤلر فإنه لات  ل،كأ فع طل  ل دت  ألفر  أزر

" تلشايع كاذل   لات أن . 

 ااكالء ينتماارن  لاات  لمساات اكيع  لمشااتعكيع ال يمكن ااه أن لسااهلد بااأ  شااينر طلاا  ألن  " ألطااع    لثهلثااة 

 .لفهئض  لقيمة أت  ل،م 

 
لاع طعياق  لمنهفساة  م يحزالاات زارقه  لمحاياةر  رفا   ل د ياة عيهيننبأن ك  باد  (ستر فة)تقد  لتقد     

ي ادأ بهل حا  لاع أزار ق  رتب،اد زاي عله  لتهفاة لاات  لسارق  لمحاياة ر لمنتليع  لسا،ييع  لاغه ر تالحقه

 لكفهياة  تتيحزاتتاا هفة لادر زاكهن ه  ل،اق  ألفع بعتزيه فإن فسهحة  ذه  لا الر  لر زا،ة  تبقد .مه جية

 اذ   ر فاق لااتل لام لوكسزنيورغغياع أن  . زتنهر   لات  لسارق  لمحاياة رتلست ي  أن لت ر  ر لذ لية  لتهفة

ي،ت اع " ن القاه تفناذ لحفاة إ" ف حسال  لتقهر اه فاإن  قنتاهج  لعأزامهل  . نضاهال ااده  خاضزس ر ل عح

 .إنتهجه فرج ه لاسرق  ل،هلمية

  

"  الطزرا  الثالثزة" ر فف ارم (بولهاكو ) القتاهرييعر تفع بين م   ل،ديد فع رفضكمه  ر ف،عت ر     

ر زا لاام ي،لاال  (بولهززاكو )قدفااه   لااذ  الحززلتلكااع . كحاا  قشااكهلية  لتااع كم (سززتر فة) لااذ  صااهغه 

 لح   لذ  قدفه برل هكر  ي،د تلمز  نس ة فكاع ة لم   اهت "  حي    نتقدله فككدة بأن لوكسنيورغ
"  إلهرة  قنتهج  ل سيط ت لمرز   لمه كسية

22
لقاد . ماعآفكاهن   لمشاكاة يكماع فا  ززوهرتف   لر ق  فاإن . 

ر تل ع ف   هلهر  ه عة إجتمهلية ف مةر تفحر  ه أنه تف  إطه  إلهرة  قنتهج ين غا  أن ماركسلعض 

بايع ف تاا  فاعتع  قنتاهج فكهناة  تزأمين التتاسزيا تلحتا  إشاكهلية . رة لاقياهم باهلتع كمشعتطه فحاد تتوفر

بايع  لق اهع  لمناتج لرزاهئ   قنتاهج ت لق اهع  لمناتج لرزاهئ   الب قزة الكنيزةتلا،ال . ف مة ف   ذ   لملاهل

ت ف،ينااة لاا   لتنهزاا هت المااتالال تتبززرضتلناادفه  . لضااعت ية التتاسزيا ف مااه فاا  لااا     را قزات الك 

 .لر ئق تص،ربهت فاحر ة توازز لمرز   فإن إلهرة  قنتهج ( بنتيلة فرات  قنتهج أت غيع ه)

 
فااع  لنهحيااة  لم دئيااةر إلااهرة  قنتااهج  لمرزاا ر  تحنززقع لتلعبااة  لته ي يااةر فااإن  لعأزاامهلية  تيززي نتكمااه     

 التتاسزيا لعأزامهل  ينمارر بم،نات أن تب، ه ة أكثع رقة فاإن  ققتااهر  . بهزتثنهء فتع ت  أل فهت ت لعكرر

خز  التنزو " فع مالل  لتغال لات  قنحع فهت لع  لنفس ه  لضعت ية قلهرة  قنتهج  لمرز  لفتح  ل عيق

 ". ذ   ل ط "  قنحع فهت  لدت   لع  تجا زر تكذل  فع مالل " النتوازت

 
 فارض النينزةجزء فع  إستثنار لتع كم ال لرجد لات  ل،مرمر أت  لت أن  مشكلة لت أن  ماركسلم يلشع     

 لقهئاااة برجاارر  ل،ديااد فااع  فرضززيتزيقاارم لااات  مززاركستأزااهس طااعح . ال ي اااق فشااهك  ف مااة لاعأزاامهلية

فااهللع  ت  ء ف،اادل  بااح . لنفااا  لااع ل اار   لعأزاامهلية  لتنهزاا هت بهلت ه  ااه  ااه عة ال اخززت  حااهالت 

 قزاتثمه  ت صارب لاا   تتزدفقالل  لتنهز هت بيع ف تا  ق هلهت  قنتهج  لمهر ر حيا   مت يولدفعلف  

فع   تهنل لفعتع  لت  لمته  بم،دالت  بح ألات فمه  ر لايه ف   لفعتع  ألمعىر  لا   لفعتع  لت  ال لك 

                                                 
20
 .991ر فاد  زهبقر ص غ ألفكه   ققتاهرية لعت   لركسم ر  رزافا سكي.  فأمرط لع  
21
 .393ر فاد  زهبقر ص......لع كم عغر زا لوكسنيور: أنظر 
22
 .113ص  ع لماد   لسهبق 
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(  ل،ااعض)   لمشااه   ليااه زااهبقه باايع  قنتااهج( ايخززت  ) لتنهزاال  يف ااع إن،ااد م .ف،اادالت  لااعبح  لم اربااة

 .لالقهت  النتهج ت لتر ي   لعأزمهلية سيا ةبنتيلة  ( ل ال)ت قزت الك 

 

 لم اااق  اإلنخفززاضحاارل إلااهرة  قنتااهج  لمرزاا  فاا   اا   (بارانوفسززكي –توغززات )أفااه فرااارلة     

حاهر فاع طاع   ننزدر تل اذ   لسا ل ل،عاا   لات فعاية لامية ه لسكهن فإنه ال ين غ  إلت ه   قزت الك 

يقرره بس رلة  لت نفعية زه  "  ذ   (بارانوفسكي)تقد لرلد لدي ه  اللتقهر بأن فف رم  .لوكسنيورغ ر زا
ت لفاعق  ناه يقارم فقاط  . ل  ي،  بيع  قنتهج ت قزت الكر بيع  ل،عض ت ل اال  يكه رت حرل  لتر  ن  –

أن لرغاهن يعفا   اذه  لقضية ف  إطه   لت هرل  لساا،   لااغيعر فا  حايع  ه يكه رت طعح –لات أن زه  
إن،اااد م ) أفااه نفعيتااه بااادر  أل فااهتر  لمن اقااة فااع  . لقضااية ب سااهطة  لاات صاا،يد  لتااد تل  لعأزاامهل 

 لقهئاة بأن تجرر زاا،ة فاه فهئضاة لاع  لحهجاة ي،نا  أن  فإن ه ليس  زرى لعريد ألكذتبة زه  ر( لتنهز هت
به  نرفساك  بأناه فحهتلاة  –لاذ  يدلياه لرجاهن تأن  اذ   ).....( زا،ة أمعى لم لكع فنتلة بمه فيه  لكفهية 

لعكيال لانفعيااة  لمه كساية فاا   ققتاااهر  لسيهزا   لكالزاايك  ال يمثا  زاارى فحهتلااة لاترليا  باايع صااي  
"  يكه رت  - لتفكيع  لمست،ه ة فع فه كأ ت لمضمرن  لفكع  لسه  

23
 .  

     
 لاات  رغور زا لوكسززنيلمرااارع قااهر للااهه  ألرب  ل ااهص به اإلنتنززا  النوقزز  تلااات  ل،ماارم فااإن     

 :  ل الصهت  لتهلية

ر أ  " لااهفية " تإلهرة  قنتهج  لمرز  ف   عت   لعأزمهلية  تراك  رأ  النا اسنها  زو  مشكلة . 1

 .  لعأزمهلية  في،ة  لت ر

راك  الزى أت عنليززة إعزا ة اإلنتزا  النوسز   التززتشزير  ننزا   إعزا ة اإلنتزا  النوسزز  الناركسزية يإت . 9

 .فه كأ أفهفه  ذ   ل د  أبد ً لم يض   ر إط بد ت تتاقضا  عنينةبشكل سلس  تحدم

نماهطج إلاهرة  قنتاهج  لمرزا   لعأزامهلية باهلفعت   لمامرزاة لاتاع كم فا   لنفاهم  موازهة ر إطنريت،يع. 3

 . لعأزمهل 

ً (حسل لركسم ر غ) لم يست   أحدر لحد  ذه  لاحفةتإزتنهر   لت طل ر . 2 . لامشاكاة ر أن يل،   حالً زايمه

 . الرأسنالي الظر   التاريخية للتراك  تحليل فع مالل بلورتز  لت  ذ    لح  يمكع التريقت

 

 

 

 املرحلة الثالثة من السجاالت
 -ثالث تصادم بسالح النقد -

 

    ً حرل فراارع  لتاع كم   ذه  لمعة  لسلهل ندل افقد  رحدث  ذ   لاد م ف   عت  له ي ية ف تافة لمهفه

 . لقعن  لتهز  لشع حتت فنتا   لتس،ينهت فنهثمهنينهت بد ية فتد فنذ  ر تار سيف  

 

 نتبشزسا ف،اارم فكماه.  ناذ كآتال يمكع ف م جذت   ذ   لسلهل إال بعب ه بهلفعت   القتااهرية  لساهئدة     

 "ئ   لتاع كم  ل اد "  ف، اه إنات،شتر  لك ياعة ئياة لضاع ئل  لحمه نفاهم  لانهلة  لك يعة ف   تزيه فا   ا 

أحاااالم  لثااار ييع  إينزززاظ لراااا   لاااد ما  فااا   سزززاه قاااد ت.  لمااادلرم فاااع طاااع   لدتلاااة بشاااك  فاحااار 

 .ت ل عتليته يه  لعتزية لحديد ً 

)    لنه ترنياة كهن. ف   لحيهة  لفكعية أزمة  عت  نهك  رف   لحيهة  ققتاهرية عاإلنتباشتبمقهب   ذ      

ً   ستتدا  تر  ل الشتع كية(  لش، ية إ ل هطاه زيهزيهً  سأفلسقد  ر لنفهم  لز  ل  لعتزيه عت  لات  نفعيه

                                                 
23
 .219 – 211 لماد   لسهبقر ص  
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 لمه كسااية  ناه فاا  فنتاا  زاا ،ينهت   ظهزر ر Narodna Wola انه ترنيااه فارالبهقن ياه   لنفاع  ل

 الحيززاة الفكريززةكهناا  . ااا،ي  لااات  للمااه يع تززأثيرلفتااعة طرياااة ط ت تت ااا   رلشااع  لقااعن  لتهزاا 

فااع  ل،نهصااع  لمكرنااة ل ااهر  خليتززا  متتوعززا   مضاالر ت  لترجااه  قشااتع ك لام،ه اااة  لمثقفااةر تبااهألم  ط 

 . أل م خاصيتهافيمه يت،اق بإفكهنية ل ر   لعأزمهلية ف   تزيه يمث   Sceptycyzm لش  تكهن 

 

بإشكهلية نفعية لات  يئة زك ل  ر لتمث    لت  ر   حرل ه  لسلهل التنتة النرك يةكهن  بمقهب  طل ر ت    

أ ربزا  مزر   بززعلزى التنزو   الزذ   ا  ز  علزى ر سزيا أت تتزتها طرينزا  مالنزا  للرأسزنالية قارنزيتو هل :

"  الرض النوعزززو ة" سزززتغ   خاصزززية الزززي   ال راعيزززة ل نتنزززا  الزززى االغربيزززةع  هزززل مزززن الننكزززن 

 صر  أقل إي ما  ؟قل شتراكيةع بنا في  لك تختي مرحلة الرأسنالية بترينة أ

 

رأسززنالية لااع  رتق اا  كاا  شااين  لحاادي  ياادت رتفاا   لنقهشااهت حاارل  ااذ   لمرااارع كااهن  هت غاام أناا    

كماهرة  ر ناه ررت  ً فقع  ً  لله ب  لغعب لمشهك   ل،هفة لت ر   لعأزمهليةر ل،   فع  إنت قا ر فإنهر سية

ف   ك اإلزتناعي اإلزنالي  قضية الترا رأ  النا  إنتا  إعا ةتلامعة  ألتلت أص ح  قضية . لامحهجلة

تم فيمااه باايع  ألجنحااة  قشااتع كية لاا ت لساالهال ه ااذتكهناا  . نااذ كآفرقاا   لاااد  ة فاا   لساالهالت  لمندل،ااة 

 - الشززبيية/التار  نيززةإفكهنيااة  لت اار   لعأزاامهل ر ب  Scepticism  لمشااككة  لمت،اادرةر باايع  لمد زااة

 .ماركسية ر سية متفارلة ر تبيع فد زة(ماركس)تلكع  لمستندة لات إقت هزهت فع  اليرزوازية الصغيرة

 

 بزرز ر( انيلسزوت)أ ت  -  نيكزوي   (فور نتسزو ) تبمر ج ة  لممثايع  لعئيسيع لامد زة  لمتشهئمة     

 (بليخزانو )جهنال فاإلت  .فع  لمه كسييع  لاعتس زيل زديدف  زنر ت  لتس،ينهت فع  لقعن  لتهز  لشع 

 .معيعآت (بارانوفسكي –توغات )ع (بولهاكو )ر (ستر فة)تق  

 

فكعة لقارل بأناه لايأ  لات قضية إلهرة  قنتهج  لعأزمهلية أ خلوا قد  لش، ية/فمثار  لنه ترنية ذ  تكهن     

 طاعح ياةبمثا   اذه  لعتح. بسا ل لادم تجارر أزار ق لااعي  كهفياة ة في ر سيايلرأسنالل نهك فع أفق 

ر لاماهً بأناه ي،اد أحاد 8111 - 8111نفعيتهر تطل  ف  لدة كتهبهت مالل  لسنر ت  (فورنتسو  فاسيلي)

تقاااد  لااام .  لتهزااا  لشاااع فااا   ل،قاااديع  لتهزااا  ت ل،هشاااع فاااع  لقاااعن رياااديرلرجي   لشااا، ية  لاي ع لياااة 

لت ار   لعأزامهلية غياع فتارفعة فا   تزايهر  الظزر    الشزر طفا  كتهبهلاه  لم تافاةر أن  ع(فورنتسو )

ر لت جهنل  لمنتليع  لسا،ييع  لاغه ر    ق   .لة  لفالحية بار ة فثهليةه لمش  صو 

 

 (فورنتسو )ر فإن  زذ ر  ي مستنيل منلرأسنالية في ر سيا ل ليسه لقرل أن أطعتحة فع  إنت قا      

لم يعفض إفكهنية ل ر  أشكهل  قنتهج  لعأزمهلية فا  فاعتع فحادرة لااانهلة  لعتزايةر  تف   لرق   لذ  

 ار  ع باتاعة  لمنتلايع  لااغه ر تال  ألزار ق  ل ه جياةر ع  لعأزمهل  فع  تزيه  لات يإفكهنية  لتادتال 

كماه لما  فا   ر لعأزمهل  ف   تزيه ر جة  لنضارج زارب  قنتهج   فقط بإفكهنية لحقيق شك  فإنه ف  طل  

 . لغعب

بإلااهرة إنتااهج  لعأزااامهل  ة ل،هفااة  لمت،اقاا  ألفكاااه   لنفعيااةلااات  تااهنفعي زااتندت تفاا   ااذ   لااادرر     

 ننززا إل سززيلة  لمثاا  ق اا  كاا  شااينفااإن  لتلااه ة  ل ه جيااة  (فورنتسززو )تبحساال . مااهل  قجتمااهل   قج

أن طلا  غياع فالئام لاعأزامهلية  لعتزايةر  لمتاأمعة أصاالًر ر فا   لرقا  نفساهر لاات أك ادتلكناه .  لعأزمهلية

 ايمع لع لا:  لعأزمهلية ف   تزايه ( يمنة) ت ذه    حدتر .  ألجنية لت  لحت  فرق،ه ا،يفه ف   ألزر ق ت

 .دفع  لانهلة  لش، يةل تلعف   لز  لةر 

 

ت اار أحااد إيااديرلرجي   لشاا، ية  لاي ع ليااة فاا  ع ( تأ –وي  نززني) كااهنفقااد للشززبيية النتظ ززر الثززاني  أفااه    

 راسا  فزي إقتصزا نا اإلزتنزاعي : "  ل،قديع  لتهز  ت ل،هشع فع  لقعن  لتهز  لشعر كمه أنه فكل  كتهب
حاهتل . ر  ألزاهس  لنفاع  لاشا، ية  لاي ع لياة(فورنتسزو . . )غاد ر فا  فكلفاهت   لاذ  "ببد اإلصز ح 

لكا   فن ،اهي،اد  ربهلنسا ة لاشا،ل  لعتزا ر أصا ح قد  لعأزمهلية ل ر لات أن ي ع ع أن  (أ ت –نينوي )
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بنفعياة  (أ ت –كوي  ني)أفكه   أسا يتمث   .8118ف  لهم  لك عى عت ر بمه ف  طل  أ فة  لملهلة ش ل

ع  ل ذ  ق لم الشرط زرق  لتاعي  كهن  لنفعيةبحسل  ذه ت. لت ر   قنتهج  لعأزمهل  بشك  لهم فحدرة

. فاع ف اا   ألجار  تفاهئض  لقيماة يتزأل أن فنترج  ل،م   قجتماهل   للدياد   لت أشارت نه .  لت ر 

عياق ي، ع  ققتاهر  لعأزمهل  لع نزلهت ت احة لتقاي  فسه مة ف ا   ألجر  بمه فا  طلا  لاع ط

 قنتااهج  يتبزز ز. نماار أجاار   ل،مااهلر كمااه أن رت   ل  قااة  ل،هفاااة  فاا   لساارق  لمحايااة يت،ااعض لاااتقا 

. فر ق  لما  لعااية لساكهن  لق اهع  لز  لا  أصيحس لعأزمهل  ف  لا   لق هلهت  لانهليةر لا   لت  

 لت،اعض لجن فاهضر كماه تبنتيلة طل  فإن  لقرة  لشع ئية ل ذه  لملمرلة فع  لسكهن للهه  لسا   لانهلية

تلكاع  لعأزامهلييع ليسار  فا  تاا  يمكان م فاع .  لسرق  لمحاية لجنكمهل فع  اذ   للهنال كاذل  تتبرض

 .إزت الك طل   للزء  لم ا  ل م فع  لمنترج  للديد

 

كهناا  فاا   (أ ت –نينززوي  )ر فااإن فحهجلااة (الرأسززنا ) أل اام  (كززار  مززاركس)ت غاام ف،عفتااه ب،ماا      

 لسارق  لد ماياة ل اع  إنكنزاشل ر   لعأزمهلية  لات  قهر رف حسل لار   ذ   لكهلل. مرنديةزيس زوهرها

 لاذ    اإلستتتا  التهزاري.  لمنتليع  لسا،ييع  لاغه  تحتي نلم  لع   لت،هزهتإفالق  لشغياةر تأن ك  

ألصاا  أفااق ل اار   لعأزاامهلية  لعتزاايةر  لتاا   اا  به بشااأن تشززاهمز لمثاا  فاا  (فورنتسززو )لرصاا   ليااه 

تبحسال .  لشاغياة إمز  لاات فاه ي ادتر   ظيفتها الوحيدةعفق رلة  للذت  لع  ألزر ق  لمحايةر تكهن  

 لت اار   لعأزاامهل  فاا   تزاايه  لماادلرم فااع  لحكرفااةر  يرقاا أن  (أ ت –نينززوي  )إقتززرح ر فقااد (ليتززين)

ملم،ع لاشك   قجتمهلت  أل قت  ل قهلدة لانهلة  لرطنية  لك يعة لك  لكرن  تل ،يم
24
.   

 

( طربهتيااة ) يمثاا  يرلربيااه  ع(أ ت –نينززوي  )تالشاا  أن  قصااالح  قجتمااهل ر  لمقتااعح فااع طااع      

ت أطعتحهله لع فرق  بعجر    صغيع ت ج،  " قهئااة  ر زا لوكسنيورغتل ذ  كت   . حقيقيةر إط ل ع 

ت لمن اق فع فن ق ف تذلر يقرر  لات  إن  لنقد  قجتمهل  لاعأزمهليةر  لمترلد فع  لش  بإفكهنيت ه  لتنمريةر
 تزايه لاهم  ر تأميع  ف 1626ر تف   لمهنيه لهم 1615 كذ  كهن  لرا  ف  فعنسه لهم . طربهتية  ج،ية

1653  "
25
. 

 

 

 "الطرف  الثالث / " تحليالت بيوتر ستروفة
  

 ر أحاااد(سزززتر فة. )فاااع طاااع   ننزززد شزززامل لااات "  لشااا، ييع " ل،عاااا  نفعياااهت  8111فااا  لاااهم     

 لمه كساية  تكي يز ر ت ر  لذ  ز،ت  لت " الناركسية الشرعية"  لمه كسييع  لعتسر تي،د فمثال به    لـ 

تبهلقااد   لااذ  يت،اااق بقضااية إلااهرة  قنتااهج  لعأزاامهل  فقااد  نشااغ  . ت لحعكااة  ل،مهليااة لاااهلح  ل عجر  يااة

فاا   تسززاعد ل،كااأ فااع طلاا   لعأزاامهلية ال لقااا   لساارق  لمحايااةر باا  لااات أن بهل ع نااة لااات ( سززتر فة)

ر تفا  فسا،ه مه لا ع ناة لاات لادم إفكهنياة (أ ت –نينوي  )   (فور نتسو )تكمه ف،ارم فإن . لرزي، ه

أ  فلتما  يتاأل  فاع " )  رأسزناليا صزافيا" لحقيق فهئض  لقيمة ف   لسرق  لعأزامهليةر إفتعااه فلتم،اه 

قر ف اه أناه تفا  فثا   اذه  لفاعت  يت اال  فر فقاه لاات فكاعة (سزتر فة)تكاهن (.  أزمهلييع تلمهل فقاط

تلكنه  غم  ذ ر أاه  قاهئالر فاأن فثا   اكالء . قزت الك طل "  طر  ثال " فهئض  لقيمة تجرر  تحنيق

ف  ك  فلتم   أزمهل  ف،ا ر تأن م يسهلدتن بإزت الك م لحقيق فهئض  لقيمة ر فا   يتر جدتن ألش هص 

 .عحهلة فه إط  لم لست ا  فع طع   لانهليي

 (سزتر فة)تباهالن الق فاع  لمثاهل  لعتزا ر أشاه   .؟ هل يكفزي هزذالسهءل باع حة  (ستر فة)تلكع     

ر تيمكن ه  لت ر  (جمه يع ت ز،ة فع  لمنتليع  لسا،ييع  لاغه )  لت أن  تزيه لرجد ف  تا  فحفر  

زقاد ت .بادتن  ألزار ق  ل ه جياة حيا  بهقفكاهن تااامع  رالوييزا  النتحزدةإزاتنتهجه بهلتااذكيع بمثاهل  عز  
                                                 

24
 .382ر فاد  زهبقر ص فقدفة ل هصية  لعتفهنتيكية  القتاهرية قه ن فقهلة لينيعر 
 .  385ر فاد  زهبقر ص ..... لع كمر ر زا لوكسنيرغ: انظر 25
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.  لانهلة  لعأزمهلية تلهئع نمر لهلية بهقلتمهر فقط لات  لسرق  لمحاياة تحنق عت  له ي ية فحدرة أن 

كلنزا كانزس مسزاحة اليلزد النبتزي  اسزبة قر فاه أناه  صزياغة تبنزي  نظزر تيترص ر ف  اارء طلا ر  لات 
تإزاتنهر   لات . عتزد تتزوره الرأسزنالي  حج  سكانز كيير كلنزا كانزس حازتزز أقزل الزى السزوا  الخارزيزة

تب ااذ  . ! راربززة للتتززور فززي ر سززيا بآفززا الرأسززنالية تتنتزز  أن ( سززتر فة) لت،ماايم  لنفااع  ألااالهر  أى 

بعناهفج  لترزا   قف عياهل   نظريزا عل زل  قاد قاد  –فه كسايه (ناذ كآ)  لاذ  فاه  ل - (سزتر فة) لم،نت يكارن 

يقتف  أثع م لمهفه فيماه يت،ااق بتاار  م  (ستر فة)لاش، ييعر فإن  تلكع  غم نقده!. لا عجر  ية  لعتزية 

 لميكهنيك   لقهئ  بأنه يت،يع لات  ل اد  لعأزمهل  أن يسي ع لاات  لسارق  لمحاياة أتالر ثام ب،اد طلا  ي حا  

طت ط ي،اة  إنتزا غيع أن  ألفع ليأ كذل ر فكمه  ر ف،ارم فإن  قنتهج  لعأزامهل   ار . لع أزر ق مه جية

إنكلتززراع النانيززاع الوييززا  فثااهل ) ميااة  ل ،اادر إط فنااذ لحفااة إن القااه ي اادأ بهقنتااهج لمزاار ق  ل،هلميااة لهل

( النتحدة
26
.  

 

 بارانوفسكي –مساهمة توغان 
كمااه أنااه . ب،ياادة  لماادى إسززتتتازا  ااذ   ققتاااهر  فااع أطعتحااهت  لمه كسااييع  لااعتس  إسززتخل  لقااد    

 (بارانوفسكي)تبحسل إلتقهر . لن ه ف  فكهن فه حا مه كسيةر تلكنه فع ف   هت إلهرة  قنتهج  ل انتلق

. لم يرفق ف   قزتفهرة فع أبحهثه  لع ئ،ةر تل ذ  كهن ال بد فاع تجارر فاع يقارم ب اذه  لم ماة (ماركس)فإن 

بااأن  قتاعتززفحهتلتااه  لنفعياةر  اار  ززذرر ت لاذ  شااك  (بارانوفسززكي) أل اام  لاذ  لرصاا  لاه   اإلسزتتتا 

.  عت   ألشكهل  لعأزمهلية لادم  ت قزت الكر ليأ فقط فمكنه ب  تفستق  لمهفاه لاع  الثنايع  لتع كم ف 

 (.بارانوفسكي)ليأ  قزت الكر ب   قنتهج  ر  لذ  يشك   لسرق  لمحايةر يككد 

 

ر ال يمكااع أن يتر جااد فاا   ققتاااهر  لعأزاامهل  فاايض فاا   قنتااهج أت (بارانوفسززكي –توغززات ) تبحساال    

ت ار  ناه . ل ال  لف،هلر باع   لنفع لع فسترى  قزات الكر فاه ر م  لتنهزال  لااحيح قهئماهللز ف   

 اخت  لات أن  تفع  نه لأكيده".  تتاس ال " ف   قمتالل أت فه ي اق لايه بـ  فتمثال  أل فهت ينتفي أثر

حع فاهت تإقهفاة  لتا  ياتم فا  فلع  اه لااحيح  قن  أل فهت لت " ر ف   لحقيقةر ينو  لتنهز هت ف   قنتهج 
"   لتنهز هت  لاحيحة

27
لرزاي   قنتاهج بحاد ط لاه  ألن تنفاع . تل ذ  ي دت  قنتهج فتماهثال فا   لتااعي . 

 .ال حدتر ل ه(  ل ال) لهت تغيع فحدترر فإن  لقد ة لات لاعي   لمن

 

 ااهي يع فا  لحاي الإط أنه . ي اطر  نهر بيع فه قد يحدث نفعيه تبيع فه يق  ف،ال (بارانوفسكي)تي دت أن     

ط  ال يقاارم  لعأزاامهليرنر فاا   ألفااد  ل رياا ر بهقزااتثمه   لاات  لحااد  لضااعت   لتحقيااق  قزااتغالل  لتااهم هلماا

بهلنفعياة  لمه كساية ( أت لاات تجاه  لدقاةر حاع   )  أعزا  التظزرتب اذ   ل اعح يكارن قاد . لا هقة  قنتهجية

كتال  ناه ر حيا   لتنهزال  لضاعت   إنبزداملاع لانلم  أل فاهت  ع(بارانوفسكي)تحسل  لتقهر . لم فهت

ف   عت   لتر ي   لمتنهزل لجنتهج  قجتمهل  ال لرجاد أفاهم  ألزار ق أياة لر ئاقر بإزاتثنهء " قهئال بأنه 
"  لقرى  لمنتلة  لت  يسي ع لاي ه  لملتم  

28
. 

                                                 
26
فه ب،د  لع زمهلية ر سنير أمين: ؛ كذل 1556بيعتت  ر ر    لفه  ب رنقد  تح  ل،اعر سنير امين: لمزيد فع  لتفهصي  حرل  ذه  الشكهلية أنفع 

فليد  لع ا ر ر   .ر لعجمة لدنهن حسع تفع ج،ة تلحعيع ر الفم ت لنزلة  لقرفيةر أريك هوبسيا م؛ كذل  9113ر ر    لفه  ب ر بيعتت  لمت هلكة

ر نبوم تشومسكيكذل   ؛1568لفه  ب ر بيعتت فا فت كعيمر ر    .ر لعجمة رلاع  أس  لمهل أريك هوبسيا مع ؛ كذل 1555 لمدىر رفشق 

 .1555ر لعجمة ف   لن  هنر ر    لمدىر رفشق  لغزت فستمع 111زنة 
27
ر    ل اي،ةر بيعتت  ل  ،ة  ألتلت . الرأسنالية  اإلشتراكية – 1اإلقتصا  الرأسنالي  رينكةع كاليتسكيع دمحم سلنات حسن:  لن  فأمرط فع  

 .91ر ص 1561
28
 قتااهر  بعجار    ( 1515 – 1681) بارانوفسزكي –توغزات  ت. 359 – 358فااد  زاهبقر ص  ر......لاع كمر ر زا لوكسنيرغد كمه ت ر لن 

 لااهر  لاهم "  النصزت  الر سزي فزي الناضزي  الحاضزر" تقاد تصا  فا  كتهباه . فا  لسا،ينهت  لقاعن  لتهزا  لشاع" فه كس  شاعل  "  تز  ت 

 –فقااد تقاا  لرغااهن "  ايزمززا  الصززتاعية" أفااه فاا  كتهبااه . فكلاا   حتاارى لااات فااهرة قيمااة لنقااد  لشاا، ييعل اار   لع زاامهلية فاا   تزاايهر ت اار  1656

 نه ط ل  لت حد نفا  تجارر  الفاالق فا   لملتما   لع زامهل ر تفاا  فساألة  الزات الك . به  نرفسك  اد  لنفعية  لمه كسية  لمت،اقة بتلديد  النتهج

 اسزس ايقتصزا  السياسزي" تحهتل ف  . ت  القتاهرية  لت  متالل  لتنهزلر ت لت حعكة  لع زمهل  القع ا لع فسألة  النتهجر ت  ج  ز ل  ال فه

ر تنفت  لتنهقض ف  لر يا   لمنتارج  الجتماهل  فا  " لنف   ل هفش  " ر تف  فكلفهت  معىر أن يلم  فيكهنيكيه بيع نفعية  لقيمة ف   ل،م  تنفعية "

   .يةر تنه ض  لاع ع  ل  ق  لع زمهليةر تل لم لات  لمه كس
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نتاهج  لتا  كهناا   لات ف   اهت إلااهرة  ق اسزتتا اأفكاه ه  اذه تلا ا ااه  قاد لااعض( بارانوفسزكي)تكاهن     

 ألفع فإنه كهن بحر له رليال تحيد ر غيع ف هشعر  جر عتف  . نس ة لع  لم   هت  لت  صهغ ه فه كأ

فا  ناه   قنتاهجر  يزذ     قزات الك  ل شاع: ت ر أن ف   هر بمه فيه نتهئله  لغعي ةر فت هبق ف   لر ق  

ت ااذ   لقااهنرن لماا  صاايهغته فااع طااع  . تفاا   ل د يااة يكاارن تزااياةر ثاام يااا ح ب،ااد طلاا   اادفه بحااد ط لااه

ً /ر  غاام أنااه تلت ساايط ف   ااه لاام ي، يااه ب،ااد ً  قميااه(مززاركس)  أى  ااذ  ( بارانوفسززكي)غيااع أن . حسااهبيه

النززانوت " لااه  لنفعيااةر تأطاااق لايااه فاا  لمه  ال ا يززة حجززرتألت ااعه  ر لقااهنرن بمثهبااة إكتشااهفه  ل ااهص

 .نارنة م   سارل اإلسته  قانوت أسينية  سارل اإلنتا  بالنر أ  " الساسي
 

 (بارانوفسزكي)ر  لاذ  إلت اع أن (كا تسزكي) لت نقاد فاع طاع   (بارانوفسكي" )قهنرن " تقد ل،عض     

د  تب  أ إنتهج تزهئ   قزت الكر ف   أمذ بنفع  قلت ه  فقط  ل اد ن  لانهلية  لقديمةر  لت  يمكن ه أن ل ر 

. ت أك ع تيتمت  بأ مية فقع ة بهلنس ة لنا ض  لحياهة  ققتااهريةنفأ  لرق  حي   قنتهج يتيح لدي ه ل ر  

ر بإناه فاع  لسا    لرصارل  لات (كا تسزكي)تلند ف،هينة  ذه  لقضايةر فاع تج اة نفاع شا،ل ك اذ ر كتال 

أن ينماار باارليعة أزااعع فااع إنتااهج تزااهئ   رلااات  لماادى  ل رياا  رقنهلااة بااأن إنتااهج تزااهئ   قنتااهج يمكااع

ال لعل ط بهلثهنية  قزت الكر تأن  ألتلت 
29

     . 

حاارل  (ريكززار  )  ( سززا )نظريززة ف هشااعةر  لاات  قززا هع ااذ   (بارانوفسززكي)فف اارم فااإن  رإطن ر كااذ     

كماه أن نفعيتاه باادر  أل فاهت ل،اد فا  . بيع  قنتهج ت قزت الكر بيع  ل،عض ت ل اال التوازت التييبي

 لعتس  لثالثة تصار  لات "  الناركسيين" رل أن تب ذ  يمكع  لق. لم فهت (سا )لمف رم  تر يداجر ع ه 

 .تلر جدت   لت جهنل  ل ه فرنييع  ل عجر  ييع رنق ة  قنتقهل

 

 لعتسر  لذ  ر   حرل فه إط  كهنا   لعأزامهلية لمرفاه ت لعأزامهلية فا  "  الشبييين" تف  زلهل م ف      

ااات تجارر  ااذه  قفكهنيااةر كمااه  لااعتس ل"  توالناركسزي" قااهر ة لاات  لت اار ر بااع ع  ر تزايه مارصااه

قهئااة  رغور زا لوكسنيتف   ذ   لادر كت   .  لالفحدترة لت ر   لعأزمهلية فكهنيةلات  قبع نر  نفعيه 

إط  كهن نمط  قنتهج  لعأزمهل  ف  تا  يضمع  لت ر   لالفحدتر لاقرى  لمنتلة ت لتقدم  ققتااهر ر " : 
 ه  لند ه أ م  كع فع أ كاهن نفعياة  قشاتع كية  ل،امياةر تينت ا  ين. فإن  ذ   لنمط ال يمكع  لتغال لايه

أن  فا   لكفهح  لسيهزا  فاع أجا   قشاتع كيةر كماه أن  لمضامرن  لفكاع   ل  قا  لااع ع  ل  قاهت ينت ا 
تب اذه  ل عيقاة فاإن . يكرن أزهزه لات ر   ققتاهر ر كمه لترق   قشاتع كية لاع أن لكارن أفقاه ااعت يه

"   لذ   ن اق فع إفكهنية ل ر   لعأزمهليةر  نت ت أفهم إفكهنية  قشاتع كية كاأفق لات ار فن ق  لمحهجلة  
30
"  لعتزاية  ألتلاتر قاد لر جادت   تال غع بة إطن أن نلد  كالء  لمه كسييع  لشعلييعر ف  فتاعة  لثار ة. 

" بلهنل  ل ه فرنية  ل عجر  ية :  نهك حي  فرق، م  لنفع   لمنهزل 
31
. 

 

 

 امية حول اجلزء الثانيمالحظات خت
 

 :فع  لمالحفهت فع بين ه  مجنوعةم رطه  ل،عيضة بتكثي  بهل    لذ  قدفنه  نه البرضي عح 

  

 لقضااية  ألزهزاايةر حساال إلتقهر ااهر  عززرضلااار  ه  لنفااع  ب،ااد  رغور زا لوكسززنيق ،اا   .1

  لزك مشزتر  أيزن هز : تسزاه لنفعية إلهرة  قنتهج  لعأزمهل   لمرز ر  لذ  لنهتلتاه لاات صايغة 

حسال  لم   اهت  لمه كساية قلاهرة  قنتاهجر بر ت م النينة النخص  للتراك فارض  من ج اال

                                                 
29
 .219ر فاد   لسهبقر ص ..... لع كمر ر زا لوكسنيورغ: أنفع 
30
 .213 لماد   لسهبقر ص 
31
 .212ر ص النصدر السابق 
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 لات  للازء  ياززل؟  للار ب  ال يمكاع إباع   م  لعأزمهلية  لااهفيةر فرضية لماهغة إزتنهر ً  لت 

 ".  التراك "  لثهل  فع لما ه 

تكاهن  .  حقا  لاه يخ  لفكاع  ققتااهر لتأفالل اه فا فاع لما اه  للازء  لثاهن كعز  لركسام ر غ  .2

ر  لاذ  لام إشكالية التراك  التزي لهزا تاريخهزابهلتأكيد لات أن  يت،اقل ذه  لتأفالت  الهد  الرريسي

فا   ل،اد  لتا   قشاكهليةلاا  . غر تلم ل،هلج له ي يهر زر ء ق   فه كأ أت ب،دهلركسم ر ب ه  لفكع

لح   لدة محا ي تكهن   نهك .  لم ا  لاتع كم  لقيمةفهئض جزء  لتحقيققضية  بمثهبة لر ق  

 رق بهل ريااة  لته ي يااة لاتااع كمفااه يت،ااا لمقااارر  نااه . ألزاا هب لدياادة فشززلس ااذه  قشااكهليةر لكن ااه 

ع أن كاتلر لام لكاع  ناهك ااعت ةر فاإن  للازء  لثاهن  كاهن يم .ت لمقتعح  لنفع   لم عتح  نهك

غ  لات أفكاه  زاهبقي ه لركسام ر  ت   لنفاع أن  إناه ألفاع ط ي،ا . فح   للزء  لثهلا  بنلهح يح 

لاات  لماعء أن  يت،ايع الجز ا الثزانيلناد قاع ءة ت. قياد  لتشاك  لند صيهغت ه لنفعيت ه  لتا  كهنا 

نحااع . فااهط  لعفناه لحاد  ألن ب اارص أفكه  ااه باادر قضاية  لتاع كم شا ءأتالً تق ا  كا   يتزذكر

إن   ثانيززا  ر (أ   لتااع كم) ه فرجااررة ك ااذ مشززكلة  نااهك ررغولوكسززنيتبحساال  رأنااه أ ي  ن،ااع  

 الصززبوبة النتتلنيززةإن   ثالثززا  ر النخصزز  للتززراك  الجزز ا مززن فززارض النينززة اار طلاا   الننصززو 

 لات  لشاك   التييبزيفع شكاه  تغي ر لذ   الج افع مالل  ذ   تحريالتبـ النيامفعل  ة بضعت ة 

 أ  فاه - لقاهر يع لاات لأفيناه  -ئا  ر ف  إطه  فلتما   أزامهل  صاهف  ال يرجاد أتلراببا  ر التند 

 لم  ااط  لمه كساا  قلااهرة  قنتااهج ) لااع كم  أس  لمااهل  ر تإط  كااهنخامسززا  ر بالنشززترينيساامت 

مااه ج  ،ااهيحاادث فاا   لر قاا  ر فااإن  ااكالء  لمشااتعيع فرجااررتن برااارحر تلكاان م ط  ال ( لمرزاا 

 رع  ااذ   لنفااهم ت لمشااتعيعبااي الوسززي  تكززوت التجززارة الخارزيززةأن  يتيغززيكمااه .  لنفااهم  لعأزاامهل 

شع ء  ركقهلدة ر لم ا  لتع كم  للزء فع فهئض  لقيمةر حي  أن جال تبي  زا،ة ف،ينة ي،ن ت

  .تبي  أمعى

ر فرضزيا  لات  اإلنتيزاه غر ق ا  كا  شاينر ر ت   لركسم  أثار  رفكه  فع ز قر هأل تتا لهالند  .1

فاع ر جة إقتع ب ه  تنصدإن ه . لككد طل  براهينم ديبتق ي عح ف  إطه  ه  كالء  لقضية تيحا رن ه

  طزرح تشزخي ب غر رر بحسال  ت   لركسام أ ي   لاذ  يسامح  التتزا  ر  اذ  التتا   الناركسزي

لمد زااة  لكالزاايكية  ل عجر  يااةر به لمت،اقااة  النواقزز ل اادت  نااه . قضااية  لتااع كم بااايغته  لاااهفية

 التتزا  تبيع  أس  لمهل ت لدم ر  الخل ت لسا،   ل سيطر  ف هبقة لجقتاهر  لعأزمهل  ف   قنتهج

 ألمااذ بنفااع  قلت ااه   لشااك  ت ل ااهطن لامنتاارج  قجمااهل  تف هبقااة  ل،ااعض  قجمااهل  بهل ااالر 

ف تا   لمشه كيع ف   لمع ح   لالحقة لاسالهلر باادر   يتخذ.  ل ه ج  لجشكهليةر أ   أل فهت

تالباااد فاااع  قشاااه ة  لااات أن .   لااات  ل اااا يترازبزززوتلمفاااهم أت  ختزززوا  لقضاااهيه  لم عتحاااةر 

التتززا     إن الق اام  نااه  اا ننتززةتااا  مااهص أت فثااهل ر طلاا  ألن  فاا   لمه كسااييع  لااعتس  نااه

تلات شاك    لقضية برارح يترحوتإن م .  قجمهل  قلهرة  قنتهج  لمرز  لاعأزمهل الناركسي

النجتنزز  " نينززة فززي ال فززارض هززل هتززا  إمكانيززة لتحنيززق  لززك الجزز ا النتززراك  مززن:  اار زااك ل
 .؟" الرأسنالي الصافي 

 

أت  فهنه لند لقييم أفكه  فمع ز قر هر  ر فدى  رغور زا لوكسني  زت دفته لذ   معاآلالنبيار  .2

فث   اذ   .فهئض  لقيمةفع الزء  لمتع كم ل Realization تحنيققضية  لتع كم كقضية إر  ك م ل

فرجارر    ذ   قحسهسيكع ف  حيع لم  رش، ييعع  لل أتياعزتكذل   ر(زيسمرند )  مي   قحسهس 

 .فن م بمه ف  طل   لعتس رفع  ل عجر  ييع أم فع  لمه كسييع"  النتفارلين"  لدى 

 

 لتا  إزاتند  لي اه كا  فاع  الفكزرة لاا  لاات جار  لمساهجاة نزسخي  فقاد  ر غرتبحسل  ت   لركسم  .1

" هزززا فزززي إطزززار إفتزززراض يتيغزززي حل التزززراك أن قضاااية تفحر  اااه  ع(ريكزززار  )   (سيسزززنوند )

 ر(فقااط بعتليته يااهبم،ناات تجاارر فلتماا   أزاامهل  يتااأل  فااع  أزاامهلييع ت)  " رأسززنالية صززافية

ت أجاار  /أت أمااعى كمشااه كيع فاا  إزاات الك فااهئض  لقيمااة أتالً  أت فئااهت تإحتمااهل تجاارر شااع ئح
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 إيجزا  حزل"  -.... التزراك " حسل فكلفة - أتاحسر  لنهف،ة ف  طعح  لقضيةر الفرضية ذه .  ل،مهل

 (.ة لمشكا)ل ذه  لقضية 

 

تقاهلر  أن  اذه  النينزةعفزارض بنبتزى صزبوبا  تحنيزق  عمشزكلة التزراك  " لمتفهئارن "  رفضلقد  .8

) ن يلختززأ الشززبيي   ةنتيجزز لمه كساايرن  لااعتس  هززاإعتيرفاا  حاايع .  لمشااكاة غيااع فرجااررة أصااالً 

 (أ   لنااه ترنييع)  ل،اادم أمااذ م يجززةكتتفاا  لحديااد قيمااة  لمنتاارج  قجمااهل ر تكااذل  ( التززار  نيين

ر تكااذل  لااات صاا،يد  لعأزاامهل قززانوت النينززة:  لقاار نيع  لممياازة لاعأزاامهلية أ اام بنفااع  قلت ااه 

 للازء  لمتاع كم فاع  - قجمهل ر  لتعكيل  ل،ضر  لعأس  لماهلر قاهنرن  لقيماة لاات  اذ   لاا،يد 

 –توززات ) لمكتشا  فاع طاع   "  لقاهنرن"  لقيمة لات حساهب  للازء  لمسات ا ر تكاذل  فهئض 

منارنة | قانوت أ لوية التنو السر  للنتا  : لم   ذيع  لقهنرنيع نتا ر  لذ  يمث  (بارانوفسكي

 .||بالنتا  
 

 ء ً بادر غيع فق رلاة(  لمرارلهت)  الطر حا  غ أن ك   ذه رإنه لمع  لر اح بهلنس ة لعت   لركسم     

حرل  اذ   تنوم بسجا  مياشر م  الناركسيين الر    ييع أن ه غ.  لقيمةفهئض  تحنيقفشكاة  رفضفع 

فا    أس  لماهل إ را ق ا  كا  شاين باأن  تاكزدإن اه . حلل ام تهنزلفقاط  لمرارعر ف   للزء  لثهن ر ب  

 .يح   لمشكاة قيمة  لمنترج  قجمهل  ال

 ت   لركسام ر غ ي رل نقاد ) فإن  لمه كسييع  لعتس اعبر  طهقة ف  حلع  عتج ة نفع هتبحسل     

 بارانوفسززكي –سزتر فةع بولهزاكو   توززات :  لاعتس فاع أفثاهل "  لمه كساييع  لشاعلييع" شاكايه فقاط 

ب ااذ   حجززته  الوحيززدةت. (ط لااه ليتززينلااات تجااه  ل ااارصر غيااع أنااه يمااأ كااذل  فااع  لنهحيااة  لف،ايااة 

 ."الرأسنالية الصافية " تراك  رأ  النا  ينكن أت يحدم في  ل ارص    أن 

) فاه كهنا  تلاع لكارن زاند ً  التنزا   ت   طل   ل عح ت ذه  لحلاةر قهئااة باأن  ترفض فع  ل  ي،  أن    

 التتاسززيا  ااذه  لنمااهطج فقااط أطعتحااة فااه كأ حاارل  عرضززسقااد ف. ليااه فاا   لمحهجلااةإيااعلكع ( حلااة

فا   يتوضز أن  قنتهج أن يلد فكهناهً لاه فا   اذ   لسايهقر فإناه يلال  لتوسي تإط  كهن .  لضعت ية لات ر 

 .الرأسنالية لفارض النينةالتراك  الفبلي يحدم عتدما يوزد مشتر ت غيع أن .  ذه  لاي 

 

ع  لاعتس ي لمه كساي رفزض يسزتح  غ ر أل ام لاعت   لركسام  اإلحتجا تفع رتن أرنت ش  فإن  .9

 يع لمه كسايباأن "  لتاع كم " فكلفاة  بيتزسلقاد  .ر   لعأزامهل  إقتاهر  فرارل  لات لرجرر حد

فاع طلا   تجاار  لاات  ل،كااأ با  تفاا   تزايهر  ل ار   لعأزامهلية مكانيزةافقااط  لام ي،ااار   لاعتس

فا  "  لمتفاهئايع " أثاع  ل عجار  ييع  يقتفارنفإن م كاهنر    ذه  ل عيقةتب خلو  هذا التظامع فكهنيةق

 اام فاه كأ لاات  أزا ملد   ضزبوا"  لمه كساييع  لشاعلييع " ن لاات أ أكزد تل ذ    .بد ية  لقعن

 التفزاه بادأً فاع طلا  فه كسييعر ف   لنفعية أتالًر ثم ف   لممه زة  لسيهزيةر تأن يكرنر    إنتهوا

 .ف  قضية لع كم  أس  لمهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


